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Baixada

OBRAS

E MAIS

Estudo para prolongamento 
da Dom Pedro já está pronto

Redução na fila de espera 
para exames e consultas

200 kg de lixo foram 
recolhidos das praias 

Projeto autoriza criação 
da CET Guarujá

A Prefeitura de Guaru-
já concluiu o Eia-Rima e, 
assim deu um importante 
passo para concretizar o 
prolongamento da Avenida 
Dom Pedro. Esperada há 
mais de 40 anos pela popu-
lação, a obra possibilitará 
a interligação viária entre 
as praias da Enseada e de 
Pernambuco, promovendo 
significativo desenvolvi-
mento e valorização desta 

região.
Contratado no ano 

passado, o Estudo de Im-
pacto Ambiental e Rela-
tório de Impacto Ambien-
tal - Eia-Rima da obra, 
foi realizado pelo grupo 
Falcão Bauer.

Dividido em três volu-
mes e contendo todos os 
detalhes técnicos sobre a 
futura obra, o Eia-Rima 
foi entregue oficialmente 

ao prefeito na manhã desta 
segunda-feira (18), em ce-
rimônia que contou com a 
presença de representantes 
de diversos segmentos da 
sociedade.

O estudo também foi 
encaminhado este mês 
à Cetesb, que dentro de 
aproximadamente 90 
dias deverá emitir uma 
Licença Provisória (LP) 
para a obra.

LICITAÇÃO 
Segundo o secretário de 

Planejamento e Gestão de 
Guarujá, Darnei Cândido, 
o próximo passo é a busca 
de recursos. “O Eia-Rima 
é um projeto executivo. E, 
com ele, será muito mais 
fácil obter recursos nos go-
vernos Estadual e Federal. 
Eu diria até que essa verba 
é praticamente garantida. 
Creio que até o final des-

te ano estaremos licitando 
essa obra”.

Com isso, o prefeito 
Válter Suman tem ótima 
expectativa para o início 
dos serviços. “Quero crer 
que no primeiro trimestre 
do próximo ano iniciare-
mos essa obra, que é uma 
reivindicação antiga da po-
pulação. O desafio de um 
gestor é manter os serviços 
em dia, com eficiência, e 

preparar a cidade para o 
futuro. E é o que temos 
feito”.

Segundo Darnei, além 
de encurtar o viário, a obra 
vai acelerar o desenvolvi-
mento da região leste da Ci-
dade com, por exemplo, a 
construção de um terminal 
viário no Perequê e até um 
novo “bairro”, o loteamen-
to Parque Prado, cujo pro-
jeto também está em curso.

Nilton Fukuda/Estadão
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transporte

Santos e Guarujá querem limitar
em 20 minutos espera na balsa

Ainda repercute na re-
gião, o anúncio conjunto, 
feito na semana passada 
pelos vereadores de Gua-
rujá Edilson Dias e de San-
tos, Banha. Eles pretendem 
limitar em 20 minutos, no 
máximo, o período em que 
motoristas aguardam na 
travessia

Edilson, também vem 
questionando a qualidade 
do serviço da DERSA, lem-
brando que o sistema é um 
dos mais caros do País e re-
cebe � uxo de mais de 25 mil 
veículos por dia.

"Sempre há a discussão 
ponte ou túnel, mas nada 
avança e, independente dis-
to, a travessia por balsa vai 
continuar. Entretanto, a po-
pulação de ambas as cidades 
não aguenta mais as � las", 
enfatiza.  

 A ideia é que os usuários 

não paguem a balsa se � ca-
rem mais do que 20 minutos 
na � la, forçando a melhora 
na qualidade  

 
CONTROLE - O verea-

dor Banha explica que as 
CET's de cada cidade de-
verão criar mecanismos de 
monitoramento e infor-
mação aos usuários sobre 
o período de espera para 

Ex-aluna comenta sua 
atuação como enfermeira nos EUA
A enfermeira Solan-

ge Luiz Dias, ex-aluna da 
Unaerp Guarujá que tra-
balha nos Estados Unidos, 
proferiu palestra sobre o 
processo de validação do 
diploma para estrangeiros. 
Ela explicou aos estudantes 
de Enfermagem o passo-
-a-passo para conquistar a 
autorização de trabalho em 
solo americano e desper-
tou neles novos horizontes 

onde o enfermeiro pode 
atuar.

Depois de se formar, 
Solange trabalhou em im-
portantes hospitais em São 
Paulo até que foi morar em 
Miami, para acompanhar a 
� lha que foi cursar o Ensino 
Médio. “Para validar meu 
título nos Estados Unidos, 
tive muito apoio da Unaerp, 
das professoras Luciane do 
Val e Rachel Monteiro dos 

Santos, para encaminhar a 
documentação toda em in-
glês. A nossa carga horária 
do curso aqui é até maior 
que a dos enfermeiros for-
mados lá”, destacou. Outro 
passo importante, segundo 
ela, é a prova “Board” com 
265 questões em inglês. 
“Temos seis horas para ter-
minar a prova, com nível 
alto de complexidade. É tão 
difícil quanto o exame da 

OAB aqui no Brasil. A taxa 
de aprovação é de 25%”, ex-
plica

Ela agradeceu à Unaerp 
por sua trajetória pro� s-
sional. “Sempre tive mui-
to apoio, da Unaerp e da 
Profa Priscilla Bonini. Já 
fui voluntária dos projetos 
sociais e sou admiradora da 
forma como a universida-
de conduz a parte social da 
Universidade”, concluiu.

A nossa carga 
horária do 
curso aqui 

é até maior 
que a dos 

enfermeiros 
formados lá”

Projeto autoriza criação 
da CET Guarujá

Está pautado para a ses-
são legislativa da próxima 
terça-feira (26) o Projeto 
de Lei 172/2018, de autoria 
do vereador Sérgio Santa 
Cruz, que autoriza o Execu-
tivo a instituir o convênio 
para criação de uma CET 
(Companhia de Engenha-
ria do Tráfego) em âmbito 
local.    O objetivo, segun-
do o autor da propositura, 
é viabilizar a gestão admi-
nistrativa do sistema viário 
da Cidade. "Atualmente, o 
trabalho de engenharia de 
trânsito, operacionalização 
e monitoramento é feito 
através de contratos com 
diferentes empresas. Não 
há uma estrutura própria e 
pro� ssionalizada para rea-
lizar este serviço", destaca 
Sérgio Santa Cruz.   Ele 
lembra que a Cidade pas-

sará, nos próximos anos, 
por uma série de adapta-
ções em sua malha viária 
- o que demandará refor-
ço das ações vinculadas 
ao trânsito. "Teremos em 
breve corredores de ônibus 
nas principais vias da Ci-
dade e a previsão de novas 
obras voltadas à melhoria 
do � uxo de veículos, em 
várias regiões. Isso torna 
essencial a existência de 
um órgão especí� co para 
gerenciar o trânsito".   De 
acordo com o projeto, a 
Prefeitura � ca autorizada 
a celebrar convênio, atra-
vés da DITRAN (Diretoria 
de Trânsito e Transporte), 
para viabilizar os recur-
sos técnicos e humanos 
necessários para execução 
do monitoramento e ope-
racionalização do tráfego 

local, além do desenvolvi-
mento de ações educativas 
neste segmento. O texto 
ainda prevê a designação 
de um gestor, da própria 
Ditran, para avaliar e su-
pervisionar a execução do 
convênio que viabilizará a 
CET local.  

IMPORTÂNCIA
O monitoramento cons-

tante das vias serve de aler-
ta a quem dirige pela cida-
de, redobrando a atenção 
do piloto e atentando-o 
para as normas. Da mesma 
forma, a educação sobre 
trânsito inicializada desde 
a infância conscientiza e 
contribui para estimular a 
cooperação de cada parte 
e colabora para os hábitos 
futuros nas ruas e atitudes 
preventivas.

embarcar. Ainda em caso de 
reincidência, a concessio-
nária do serviço poderá ser 
multada em 1 mil vezes o 
valor da tarifa vigente, sen-
do o valor revertido aoFSS.

Usuário terá retorno
de quatro linhas

Atendendo aos mo-
radores de Guarujá e 
Vicente de Carvalho, a 
City Transporte Urbano, 
de Guarujá, anunciou 
a volta de mais quatro 
linhas de ônibus para o 
município. As linhas 01, 
11, 21 e 26 retornam  e 
realizam  os seus itine-
rários anteriores a partir 

deste sábado (23). 
No inicio da semana 

a City já havia voltado 
atrás em relação as linha 
91 e 13, que retornaram 
na quinta (21). Como 
já havia sido comunica-
do pela empresa, nessa 
fase de adaptação ainda 
podem haver mais mu-
danças.

UNAERP
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manutenção2,5 milhões de convênio com 
o Estado para manutenção

AV. MARJORY PRADO

Obras de reurbanização 
entram em fase fi nal

Serviços foram retomados pela Prefeitura, com instalações elétricas, 
posteamento, iluminação e a pavimentação final

As obras de reurbani-
zação na Avenida Mar-
jory da Silva Prado, na 
Estrada do Pernambuco, 
em Guarujá, entram em 
fase � nal. Os serviços fo-
ram retomados recente-
mente, depois das festas 
de � m de ano. No local, a 
Prefeitura iniciou as ins-
talações elétricas, pos-
teamento, iluminação, 
paisagismo e a pavimen-
tação � nal da via pública.

Mais de 60% dos ser-

Joana de Menezes Faro 

viços de guias e sarjetas 
da ciclovia, mais tubula-
ção de energia e drena-
gem já foram executa-
dos no local. De 17 a 21 
de dezembro passado, 
equipes que operam no 
local executaram a re-
gularização de base de 
toda ciclovia, melhorias 
nas entradas das resi-
dências e comércios, 
além de tapa buraco e 
limpeza em geral.

Os serviços de in-

Vicente de Carvalho 
continua recebendo inter-
venções da Prefeitura, em 
várias ruas. Nesta semana 
estão sendo � nalizadox os 
serviços de recapeamento 
asfáltico da Rua Joana de 
Menezes Faro. 

A via vem recebendo 
pavimentação no trecho 

a partir da Avenida San-
tos Dumont, até a praça 
da Rua Independência, 
totalizando 1920 metros 
quadrados de camada 
asfáltica.

No local já foram exe-
cutados 320 metros de 
guias e sarjetas, faltando 
apenas a sinalização viá-

ria. O valor contratual 
da obra é de pouco mais 
de R$ 164 mil - recursos 
do Estado, liberados pela 
Secretaria da Casa Civil.

A obra, que tem pra-
zo de execução de três 
meses, foi iniciada em 
novembro do ano pas-
sado e será concluída 

na próxima semana, 
desde que não haja in-
tercorrências por conta 
das chuvas.

Nas ruas, os mora-
dores aprovam a ini-
ciativa pois além de 
melhorar a qualidade 
de vida, aumenta o va-
lor dos imóveis.

fraestrutura bene� cia-
rão 1 mil metros de ex-
tensão, no trecho entre 
a Avenida Hans Staden 
e Rua das Yucas, e vêm 
sendo executados com 
recursos de pouco mais 
de R$ 2,5 milhões, pro-
venientes de convênio 
do Município com o Es-
tado, por meio do De-
partamento de Apoio ao 
Desenvolvimento dos 
Municípios Turísticos 
(Dadetur/2014).

Em toda a via e ciclo-
via, que tem 980 metros 
de extensão, serão troca-
das luminárias de vapor 
de sódio pelas de vapor 
metálico elipsoidal, que 
é muito mais durável, 
com implantação de 38 
postes de 14 metros de 
altura, com quatro re� e-
tores em cada. Essas lu-
minárias geram menos 
calor e apresentam um 
resultado mais potente 
em brilho e intensidade.

Grande queda 
na fi la de espera 

para exames
Exames como ultrassonografia, 
eletroneuromiografia e cardiologia, 
por exemplo, estão entre aqueles 
que tiveram maior redução

Por meio da Secre-
taria da Saúde, Guarujá 
tem conseguido melho-
rar o cenário reduzindo 
o tempo de espera nas 
� las de exames através 
de um atendimento oti-
mizado.

No início de 2017, 
por exemplo, a � la de es-
pera no Município para 
as mais de 30 especia-
lidades, entre exames e 
consultas, chegava a 24 
mil solicitações. Hoje, 
a situação melhorou na 
rede municipal de saúde 
e, neste ano, o número 
caiu para 20.303.

A diretora de Regula-
ção, Controle e Remoção 
da Secretaria de Saúde, 
Patrícia Cordeiro, expli-
ca que não há como ze-
rar a � la de espera. “To-
dos em algum momento 
fazem o uso dos serviços 
de saúde e, por isso, nos-
so trabalho visa otimizar 
essa � la gerando maior 
rotatividade. Nosso ob-
jetivo é reduzir, cada vez 
mais, o tempo resposta à 
população”, destaca.

Um dos exames que 
apresentaram maior re-
dução é a ultrassonogra-
� a. No início de 2017, o 
volume registrado era de 
17 mil pedidos aguar-
dando na � la de espera. 
E neste início de ano, há 
uma queda bastante po-
sitiva, já que no momen-
to, a demanda é de 4.700 
solicitações.

Isso quer dizer que, 
em apenas dois anos, a 
Secretaria de Saúde oti-
mizou cerca de 14 mil 
atendimentos para ul-
trassonogra� a. Quem 
procurava agendar esta 
especialidade em 2017, 
chegava a esperar até 
um ano e meio, e hoje, o 
tempo máximo é de até 
90 dias.

Com relação ao exa-
me de eletroneuromio-
gra� a (para quem sofreu 
um Acidente Vascular 
Cerebral ou perda de 

movimentos), a � la de es-
pera no início de 2017 du-
rava três anos, e atualmen-
te, a média reduziu para 
seis meses. 

A cardiologia também 
apresentou redução sa-
tisfatória. Ao começo de 
2017, o paciente levava um 
ano para conseguir fazer o 
agendamento. Hoje, esse 
tempo melhorou conside-
ravelmente, e o prazo não 
ultrapassa os 60 dias.

Outro fator importante 
na questão da � la de espera 
é que para alguns exames e 
consultas como tomogra� a 
(exceto com sedação), ma-
mogra� a e endoscopia, por 
exemplo, não há demanda. 
“Isso signi� ca que o agen-
damento ao paciente ocor-
re no mês em que é solici-
tado”, acrescenta Patrícia.

CAMINHO
Primeiro, os pacientes 

passam pela atenção bási-
ca, em uma unidade básica 
(UBS) e de saúde da família 
(Usafa), podendo ser enca-
minhados ao Ambulatório 
de Referência em Especia-
lidades (ARE), Instituto 
da Mulher, Hospital Santo 
Amaro (HSA), Ambulató-
rio Médico de Especialida-
des (AME) em Santos, Hos-
pital Guilherme Álvaro, e 
outros equipamentos da 
Capital. De acordo com a 
gravidade, os agendamen-
tos seguem, tanto o sistema 
de centrais de regulação 
(Sisreg) – do Ministério da 
Saúde e coordenado pelo 
Município –, ou o Centro 
de Regulação de Ofertas de 
Serviços de Saúde (Cross), 
do Estado. 

Em caso 
de dúvida ou 

esclarecimentos, 
o munícipe pode 

ligar para a 
Secretaria da

Saúde, por meio 
do 3308 7790.
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praias7 das 27 prais do Guarujá são 
responsaveis pelo montante

TEMPORADA DE VERÃO

Fiscais registram mais de
8 mil ocorrências nas praias

Ação, realizada pelos agentes de fiscalização de posturas, 
acontece durante todo o ano

Quem curtiu as praias 
do Guarujá durante a 
temporada pode cons-
tatar a forte � scalização 
das atividades não regu-
lamentadas na faixa de 
areia. Os � scais registra-
ram ao todo 8.481 ocor-
rências durante a Ope-
ração Verão 2018/2019, 
que teve inicio em de-
zembro e chegou ao � m 
no último dia 8. Foram 
feitas, ainda, 205 orien-
tações gerais e distribuí-
dos 3.350 pan� etos com 
informações aos banhis-
tas (veja abaixo).

A Operação Verão ter-
minou, mas a � scalização 

segue durante todo ano. 
A ação é realizada pelos 
agentes de � scalização de 
posturas, ligados à Secre-
taria de Finanças, e tem 
como objetivo, além do 
ordenamento da praia, 
garantir a segurança dos 
frequentadores, a quali-
dade ambiental e higiene 
pública.

“Os turistas de um 
modo geral aceitaram 
muito bem o regramen-
to, uma vez que trás mais 
comodidade a quem fre-
quenta nossas praias, se-
jam veranistas ou muní-
cipes. E o nosso trabalho 
prosseguirá durante o 

ano”, a� rmou o diretor 
de Fiscalização de Co-
mércio Fixo e Ambu-
lante, Marcelo Bom� m 
Santos.

Ao logo da Operação 
Verão, as equipes reali-
zaram orientações aos 
banhistas e comercian-
tes e coibiram as práti-
cas não regulamentadas, 
tais como: churrascos, 
tendas, circulação de 
animais, ambulantes ir-
regulares, som abusivo, 
tráfego de bicicletas no 
calçadão e faixa de areia 
e prática de esportes não 
permitidos em determi-
nados locais e horários.

VERÃO NO CLIMA

Mutirão recolhe 200 kg
de lixo das praias

Realizado na manhã 
do último domingo (17), 
o primeiro Mutirão Si-
multâneo de Limpeza e 
Conscientização Ambien-
tal recolheu aproximada-
mente 200 quilos de lixo 
em sete praias de Guarujá: 
Guaiúba, Tombo, Astú-
rias, Pitangueiras, Ensea-

da, Perequê e Pernambu-
co.

A ação faz parte do 
Programa Verão no Cli-
ma, uma iniciativa da 
Secretaria de Estado de 
Infraestrutura e Meio 
Ambiente, em parceria 
com a Prefeitura de Gua-
rujá – por meio das secre-

tarias de Meio Ambiente, 
Relações Sociais e da Ges-
tão de Praias.

Com o apoio de vo-
luntários e da equipe Ve-
rão no Clima Guarujá, a 
ação também visou cons-
cientizar os voluntários e 
banhistas em relação ao 
Meio Ambiente e sua im-

portância para o bem es-
tar da Cidade.

PROGRAMAÇÃO
A programação conti-

nua. Neste domingo (24), 
a Mostra Ecofalante, que 
também integra o pro-
grama Verão no Clima, 
irá exibir o documentário 

‘Blue - Triste Oceano’. O 
evento será às 19 horas, na 
Praça das Bandeiras, em 
Pitangueiras. A entrada 
custa 1 kg de alimento não 
perecível.

O � lme retrata a reali-
dade dos oceanos e o fato 
de que quase toda a sua 
vida marinha foi perdida 

ao longo dos últimos 40 
anos. Dirigido por Karina 
Holden, o documentário 
reúne especialistas, pes-
quisadores e ativistas das 
causas ambientais mari-
nhas, levando o especta-
dor para as águas da Aus-
trália, Havaí. Indonésia e 
Filipinas.
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oportunidade38 vagas nas
cidades da Baixada

carnaval400 pessoas são esperadas
para a festa do Vale Verde

Promotor de Páscoa 
(18 vagas)

É necessário ter entre 18 
e 45 anos, ensino médio 
completo e comprovar 

experiência mínima de seis 
meses em CTPS.

Praia Grande

Representante 
comercial (1 vaga)

Ter idade entre 
40 e 50 anos

• Praia Grande: Litoral Plaza, Av. 
A. Senna, 1.511, Xixová

• São Vicente: Av. Capitão-mor 
Aguiar, 695 - Centro ou

• Área Conti nental: Av. Dep.U. 
Guimarães, 211 – Jd. R. Branco

• Santos: Rua Amador Bueno, 
249 – Centro 

• Cubatão: Rua Dr. Fernando 
Costa, 1096 – Vila Couto

• Guarujá: Av. C. Branco, 357 
- Jd. Cunhambebe, V. de 
Carvalho

É hoje o dia... Da alegria !!!!!!!
Chegou o dia, dos gran-

des artistas da região, mos-
trarem o seu valor.   O maior 
espetáculo da terra!   Estó-
rias que prometem te emo-
cionar e provar que tudo va-
leu a pena.

Claro que o orçamento 
limita a qualidade das apre-
sentações, no Rio de Janeiro, 
as grandes   agremiações, re-
cebem 1,5 milhão, São Paulo 
a cada ano se aproxima desse 
valor, já a baixada, tem que 
fazer o seu melhor, com uma 
verba de 85 mil para as agre-

miações do grupo especial, 
40 mil para as do grupo de 
acesso e nada, absolutamen-
te nada para as 5 escolas do 
grupo 1.

Ainda assim veremos 
uma festa muito bonita, ini-
ciando na sexta dia 22 com as 
cinco agremiações do grupo 
1 : Dragões do Castelo, Uni-
dos da Baixada, Imperatriz 
Alvinegra, Bandeirantes do 
Saboó e Império da Vila.

Na mesma noite se apre-
sentam as quatro escolas do 
grupo de acesso: Unidos da 

Zona Noroeste, Padre Paulo, 
Brasil e Mãos Entrelaçadas.

No sábado dia 23 as agre-
miações do grupo especial 
fazem a sua apresentação a 
partir das 20 hs iniciando 
com: Mocidade Dependen-
te do Samba, Vila Mathias, 
Mocidade Amazonense, 
União Imperial, X9 , Unidos 
dos Morros, Sangue Jovem e 
Real Mocidade Santista.

O regulamento prevê 
que do grupo 1 e do grupo 
de acesso suba uma esco-
la, e do grupo especial e do 

Izildo dos Santos,
Ass. de Imprensa 
da LICESS

grupo de acesso desça uma 
escola,e a disputa promete 
ser grande, portanto, não 
percam a oportunidade de 
aplaudir os nossos artistas, 
receber a todos com um belo 
sorriso, dançar ao envolven-
te som das baterias, cantar a 
plenos pulmões cada samba 
que representa a cultura car-
navalesca da nossa região e 
se emocionar com a perfor-
mance de cada agremiação.

“ DIGA ESPELHO MEU, SE 
HÁ NA  AVENIDA ALGUÉM 
MAIS FELIZ QUE EU...”

OPINIÃO

Guarujá abre 255 vagas
para cursos gratuitos

O FSS de Guarujá está com 
inscrições abertas para 10 
cursos gratuitos para geração 
de renda, somando 255 vagas. 
Para efetuar a matrícula, os 
interessados devem compa-
recer, na próxima quinta-fei-
ra (28), à sede do FSS, que 
� ca na Rua Cavalheiro Nami 

Jafet, 549 – Centro.
Serão oferecidos cursos na 

área de: Cartonagem; Carto-
nagem Teen, Crochê; Borda-
do Livre; Feltro; Modelagem; 
Corte e Costura Industrial; 
Conserto e Reformas de Rou-
pas; Artesanato em geral; 
Costura Criativa e Projeto Pa-

daria Artesanal;
O horário de atendi-

mento é das 9 às 12 horas e 
das 13h30 às 16h30. Os do-
cumentos necessários são: 
RG, comprovante de resi-
dência e telefone para con-
tato. Outras informações: 
3386-8820.

Divulgação PMG

Cubatão 
terá evento 
benefi cente

Este ano o carnaval 
chegou diferente em 
Cubatão com a 1º Eta-
pa Carnaval Fest Sound 
Bene� cente. No evento 
haverá competição de  
carro mais top; pare-
dão mais bonito; equipe 
mais organizada; maior 
equipe; som de porta-
mala mais bonito. 

As estradas custam 
R$20 para carros, R$10 
para motos e  1kg de 
alimento carona ou  pe-
destre. Acontece no dia 
10 de março, das 9h às 
17h30, no Katódromo 
Municipal de Cubatão. 
Será proibido a entrada 
de menores de 14 anos e 
bebidas acoolicas.

Bandas e 
blocos em 

Guarujá
A partir deste sába-

do (23), munícipes e 
turistas já podem apro-
veitar a folia de Carna-
val em Guarujá. A pro-
gramação conta com 36 
opções entre bandas e 
blocos - � xos e itineran-
tes - espalhados por di-
versos pontos. Con� ra 
a programação: http://
acontecedigital.com.br/
jornal/index.php/cida-
des/guaruja/1905-car-
naval-2019

Tem carnaval 
no Vale Verde

Evento vai ter concurso de fantasias para crianças e tem 
o objetivo de promover lazer para famílias 

O 
B l o c o 
‘C u t u c a n -
do o Vale’ promete ar-
rebentar neste carnaval 
em festa familiar com 
muita diversão. Muita 
marchinha, axé e frevo 
dará o tom da festança 
com banda ao vivo. A fo-
lia terá concentração na 
praça principal do bairro 
as 14h.

A festa aconte-
ce em dois dias, no 

domingo (03/03) e na 
terça (05) de carnaval, 
sempre as 14h. Além de 
muita música, os concur-
sos infantis estão fazen-
do sucesso no evento. No 
domingo, será o concur-
so de fantasias e na terça, 
concurso de máscaras. 
Para ambos, serão acei-
tas inscrições de crianças 

até 13 anos.
Para se inscrever o 

responsável deve compa-
recer à sede da Sociedade 
Melhoramentos do Vale 
Verde (Av. Manoel dos 
Santos Mesquista, 135) 
de segunda a sexta, ou 
entrar em contato com 
Aldo pelo 981633040.

Quem faturar o pri-
meiro e segundo lugar, 
leva um troféu para casa.

Para Aldo Arruda, 
um dos organizadores, 
a festa deve reunir cerca 
de 400 pessoas e os aba-
dás já estão a venda. ‘Os 
abadás custam R$30,00 
e vão ajudar a custear a 
festa, porém não é obri-
gatório para participar 
da folia, comenta Aldo.

A festa é organizada 
por um grupo de amigos 
e moradores do bairro.

IN MEMORIAN
Durante a festa, o blo-

co vai homenagear o sr. 
José Eugênio da Silva Fi-
lho. O popular Fofão, era 
carnavalesco e grande 
incentivador de eventos 
culturais. Muito querido 
na comunidade, ajudou 
no desenvolvimento e 
crescimento do bairro. 
Justa homenagem!

São Vicente

Auxiliar de 
Enfermagem 

(05 vagas)
Ensino Médio Completo 
e experiência na função.

Empregado Domésti co 
Diarista (05 vagas)
Ensino Fundamental 

Completo e experiência na 
função.

Inspetor Técnico de 
Qualidade (02 vagas)
Ensino Médio Completo, 
exp. na função, CNH B e 

registro no CREA.

Vendedor “Porta a 
Porta” (02 vagas)

Ensino Médio Completo 
e experiência na função.

Produtor Cultural 
(02 vagas)

Ensino Médio Completo e 
experiência na função.

Programador Visual 
Gráfi co (01 vaga)

Ensino Médio Completo 
e experiência na função.

Atendente de loja 
(1 vaga)

Podendo ser PCD ou não

Assistente 
administrati vo

(1 vaga)
Podendo ser PCD ou não

Santos
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Em recente visita ao CAMP, a presidente do SI Cubatão, Erenita Barbosa 
(esq.) e a jornalista Valéria Guimarães (dir.), posam para foto ladeando o 
vice- presidente da entidade, Arlindo Ferreira, e a assistente social, Tha-
mires Fagundes

Bailarino de Guarujá em Concurso Internacionale
Do Morro da Cachoeira, em Gua-

rujá, para os palcos internacionais. O 
jovem bailarino Kayky Santana, de 11 
anos, vem conquistando o seu espa-
ço no balé nacional. Em abril, ele vai 
realizar mais um sonho: participar do 
Concurso Internacional de Bailado 
do Porto, em Portugal.

O Concurso Internacional é um 
evento que visa apoiar a formação 
de jovens bailarinos através de aju-
das monetárias e de atribuições de 
bolsas de estudo para escolas de re-
nome internacional. A competição 
acontece de 4 a 8 de abril. Kayky 
Santana , que começou a dançar aos 
6 anso, conquistou a vaga no even-
to graças aos ótimos resultados ob-
tidos no ano passado no concurso 
Passo de Arte, em Indaiatuba (SP).

Apesar da pouca 
idade, já conquistou 
vários troféus em gru-
po e medalhas solo. 
Dentre suas conquis-
tas, duas se destacam: 
duas bolsas de estu-
dos internacionais, em 
Portugal e em Nova 
Iorque.

Para custear a viagem será realizado, no  
próximo dia 27, o espetáculo ‘A Bela e a 
Fera’. A apresentação é do Ballet Mônica 

Andrade e acontece às 20 horas, no Teatro 
Municipal Procópio Ferreira (Av. Dom Pedro 
I, 350 - Jardim Tejereba). Ingressos solidá-

rios custam R$ 15,00  antecipados.

Parabéns

Dra. Lisandra Parus-

sulo, da Rejuvenesce 

Spa & Beleza

Jornalista e 

professor Ivo 

de Oliveira

Ricardo Picol, da 

Foto Zom

Popular Maraca, 
do Sindicato dos 
Químicos

Luciana Rossi
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por Jaque Barbosa Jaque Barbosa
@jaqueeebarbosa
13 97414-8664jaquebarbosa@acontecedigital.com.br

Continua bombando o projeto Samba no Posto, 
com aquele som de responsa do Samba Guetto, 
no Ipiranga da Rua São Paulo (nº 295). Toda sexta 
a partir das 20h com cerveja gelada e diversas 
porções no posto mais animado de Cubatão. 

Cubatão conta com três locais para o 
descarte de óleo de cozinha da maneira 
correta, sem agredir o meio ambiente. Esse 
óleo, após processamento, é reutilizado 
para movimentar máquinas industriais e até 
veículos, como biodiesel.

A Prefeitura iniciou divulgação dos pon-
tos de coleta do programa Óleo Sustentá-
vel. Munícipes podem levar o óleo da fri-
tura, acondicionado em garrafas pet, aos 
pontos instalados nas unidades do super-
mercado Krill do Casqueiro, na Avenida Joa-
quim Jorge Peralta, 166, Pq São Luis; e Vila 
Nova, Avenida Martins Fontes, 1.101. Na Vila 
Paulista, na Rua Bernardo Pinto, 395, sede 
local da Sabesp.

Guarujá é a primeira cidade da Baixada 
Santista a instalar um Ponto de Entrega Vo-
luntária (PEV), da GREEN Eletron, para des-
carte de eletroeletrônicos, consolidando a 
operacionalização da logística reversa.

O coletor está instalado nas dependên-
cias do Shopping Itapema, no distrito de 
Vicente de Carvalho, funciona desde o últi-
mo dia 6, e é destinado a receber produtos 
eletroeletrônicos de consumidores domés-
ticos. Podem ser descartados eletrodo-
mésticos de pequeno porte e eletrônicos 
de pequeno porte como celulares, laptops, 
entre outros. Vale ressaltar que lâmpadas 
fl uorescentes não podem ser descartadas 
nesse coletor.

22/02

Coleta de óleo Eletroeletrônico

Save thedate
22/02

Com a dissertação O Parque Infantil do Jardim Casqueiro e Vila Bandeirantes (1956-1966), a 
maestrina Sônia Onuki foi aplaudida com louvor pela banca examinadora da Unisantos, 
durante a defesa do tema na última quarta, 20. Amigos e familiares estiveram presentes para 
prestigiar a agora mestre Sônia, que viveu este último período em prol do resgate dessa 
memória cubatense, que segundo ela foi cheio de emoções e descobertas. A coluna não 
poderia fi car de fora, lhe desejamos toda sorte

O espetáculo ‘ O Vendedor de Sonhos’ estará em 
cartaz no Teatro Municipal Procópio Ferreira (Av. 
Dom Pedro I, 350 – Enseada), às 21h30. Trata-se da 
adaptação para o teatro do best-seller do autor 
mais lido da década, Augusto Cury. 

Co
ns

ciê
nc

ia eco
lóg

ica
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editais de casamentoCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE CUBATÃO  Rua São Paulo, 316 - Centro - Tel.: (13) 3361-7172

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo 
arti go 1525 do Código Civil Brasileiro: RUBEM LIBERATO DA SILVA NETO e ELAINE 
SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, empresário, RG 
n.º 463859285 - SSP/SP, CPF n.º 36308253898, com 29 anos de idade, natural de 
SANTOS - SP (Santos (2º Subdistrito)  Livro nº 259, fl s. nº 53, Termo nº 88822), nas-
cido no dia cinco de novembro de mil novecentos e oitenta e nove (05/11/1989), 
residente na Rua Portugal, 693, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, E-mail: rubemli-
berato@hotmail.com, fi lho de JORGE LUIZ CABRAL DA SILVA, falecido há 13 anos 
e de ROSIMEIRE FRAZÃO FERNANDES, de nacionalidade brasileira, aposentada, 
com 63 anos de idade, residente em SANTOS - SP . Sendo a pretendente, de na-
cionalidade brasileira, divorciada, enfermeira, RG n.º 302666977 - SSP/SP, CPF n.º 
31464362807, com 36 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia pri-
meiro de junho de mil novecentos e oitenta e dois (01/06/1982), residente na Rua 
Portugal, 693, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, E-mail: elainesstos@hotmail.com, 
fi lha de EVILASIO SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 66 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA MARLENE DE OLIVEIRA SILVA, fale-
cida há 16 anos. Divorciada de Thiago Aparecido dos Santos, conforme sentença 
datada de 23/08/2017, proferida pelo Juiz de Direito da 3ªVara do Foro de Cuba-
tão-SP, nos autos de nº1003335-34.2017.8.26.0157. Se alguem souber de algum 
impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta 
Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 12 de fevereiro de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os docu-
mentos exigidos pelo arti go 1525 do Código Civil Brasileiro: 
CARLOS EDUARDO DE LIMA e TACIANA EURIDES DA SILVA CAS-
TRO. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, soltei-
ro, coletor, RG n.º 22117059 - SSP/SP, CPF n.º 27457711830, 
com 40 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos (2º 
Subdistrito)  Livro nº 137, fl s. nº 68, Termo nº 16107), nas-
cido no dia trinta de julho de mil novecentos e setenta e 
oito (30/07/1978), residente na RUA Rivaldo Alves Feitosa, 
90, apt.25, Parque São Luis, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho 
de CARLOS ALBERTO DE LIMA, aposentado, com 70 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA ELIZABETH FER-
REIRA DE LIMA, do lar, com 60 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasi-
leira, solteira, cozinheira, RG n.º 329150194 - SSP/SP, CPF n.º 
22261590881, com 36 anos de idade, natural de RECIFE - PE 
(Recife 15º Distrito -PE  Livro nº 38, fl s. nº 15, Termo nº 45565), 
nascida no dia treze de maio de mil novecentos e oitenta e 
dois (13/05/1982), residente na RUA Rivaldo Alves Feitosa, 90, 
apt.25, Parque São Luis, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de MA-
NOEL DE FARIAS CASTRO, aposentado, com 63 anos de idade, 
residente em RECIFE - PE e de ANA MARIA DA SILVA CASTRO, 
do lar, residente em PRAIA GRANDE - SP. Se alguem souber 
de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o 
presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela 
Imprensa Local.

Cubatão, 13 de fevereiro de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 
1525 do Código Civil Brasileiro: ALEX MUNIZ COSTA e ELIANA CARDOSO LIMA. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, coordenador de importação e 
exportação, RG n.º 331704845 - SSP/SP, CPF n.º 22598259823, com 36 anos de idade, 
natural de SANTOS - SP, nascido no dia vinte e sete de julho de mil novecentos e oiten-
ta e dois (27/07/1982), residente na Rua Monte Castelo, 165, Vila Nova, Cubatão - SP, 
E-mail: alexmunizcosta2@gmail.com, fi lho de MILTON CARLOS COSTA, de nacionalidade 
brasileira, aposentado, com 62 anos de idade, residente em SANTOS - SP e de IRENE 
MUNIZ COSTA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 58 anos de idade, residente em 
SANTOS - SPDivorciado de Michele Tati ana Trombina de Gois, conforme sentença datada 
de 18/02/2016, proferida pelo Juiz de Direito da 2ªVara de Familia e Sucessões de Praia 
Grande-SP, nos autos de nº0010624.21.2012.8.26.0477.. Sendo a pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteira, engenheira eletricista, RG n.º 272352469 - SSP/SP, CPF n.º 
30119228882, com 36 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 89, 
fl s. nº 13, Termo nº 17533), nascida no dia onze de julho de mil novecentos e oitenta e 
dois (11/07/1982), residente na Rua Monte Castelo, 165, Vila Nova, Cubatão - SP, E-mail: 
lia_ecl@hotmail.com, fi lha de OSMAN DE OLIVEIRA LIMA, de nacionalidade barsileira, 
aposentado, com 62 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de FRANCISCA CARDOSO 
LIMA, de nacionalidade brasileira, professora, com 53 anos de idade, residente em SÃO 
VICENTE - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro 
o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 15 de fevereiro de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo 
arti go 1525 do Código Civil Brasileiro: THIAGO PEREIRA PEDRO e ELIETE DA SILVA 
SOUSA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, motorista, 
RG n.º 327684835 - SSP/SP, CPF n.º 30485637847, com 36 anos de idade, natural de 
Cubatão - SP, nascido no dia vinte e seis de fevereiro de mil novecentos e oitenta e 
dois (26/02/1982), residente na RUA Manoel Antonio da Silva, 105, Parque São Luiz, 
Cubatão - SP, E-mail: não consta, fi lho de DILSON FRANCISCO PEDRO, motorista, com 
64 anos de idade, residente em PRAIA GRANDE - SP e de ELZA PEREIRA PEDRO, do 
lar, com 55 anos de idade, residente em PRAIA GRANDE - SPDivorciado de Fernan-
da Guimarães Leal, conforme escritura pública lavrada aos 23/06/2015 pelo 2ºTa-
belionato de Notas e de Protesto de Letras e Títulos de Cubatão-SP, no livro nº153, 
pgs.097/100.. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar ad-
ministrati vo, RG n.º 353975680 - SSP/SP, CPF n.º 33200413808, com 35 anos de idade, 
natural de MONSENHOR TABOSA - CE (Monsenhor Tabosa  Livro nº 35, fl s. nº 73, Ter-
mo nº 7530), nascida no dia trinta e um de agosto de mil novecentos e oitenta e três 
(31/08/1983), residente na RUA Manoel Antonio da Silva, 105, Parque São Luiz, Cuba-
tão - SP, E-mail: não consta, fi lha de OSCAR DE LIMA SOUSA, de nacionalidade brasi-
leira, aposentado, com 60 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de JUDITE DA 
SILVA SOUSA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 62 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. 
Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 16 de fevereiro de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.

(13) 98883-1235   98146-6153 
Rua são Paulo, 220   sala 21 - Centro - Cubatão

ALUGA

• Salão comercial no 
Centro

• Apartamento no 
Casqueiro

• Casa Vila Nova

• Sobrepostas no Vale 
Verde

• Apartamento e gal-
pão no Centro

VENDE

• Lindo sala living na Ilha 
Porchat

• Sobrepostas no Vale 
Verde com 2 quartos

• Apartamento Jd. Cas-
queiro - 2 quartos

• EXCELENTE CASA 5 quar-
tos - piscina - garagem p/ 
três veículos

DEODORO CHAGAS
CRECI-F 26951

Igreja Videira vence 
1º Copa Evangélica

A Igreja Videira venceu 
a 1º Copa Evangélica de 
Cubatão durante a dispu-
ta � nal, que foi realizada 
no últim dia 16 , no Cen-
tro Esportivo Armando 
Cunha, do Jardim Cas-

 Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti -
go 1525 do Código Civil Brasileiro: ADRIANO BORGES DE OLIVEIRA e PAULA CAROLINA 
SOUZA E SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, mecâni-
co, RG n.º 42176973 - SSP/SP, CPF n.º 22666973824, com 36 anos de idade, natural de 
SANTOS - SP, nascido no dia vinte e sete de agosto de mil novecentos e oitenta e dois 
(27/08/1982), residente na Avenida Nove de Abril, 3160, apt.34, Vila Nova, Cubatão - 
SP, E-mail: n/c, fi lho de RENIVALDO MARTINS DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, 
aposentado, com 64 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de TEREZA BORGES DE 
OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 52 anos de idade, residente em Cuba-
tão - SPDivorciado de Michele de Castro, conforme sentença datada de 06/08/2007, 
proferida pela Juíza de Direito da 1ªVara da Família e Sucessões de Santos-SP, nos autos 
de nº2002/07.. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, técnica de 
segurança do trabalho, RG n.º 42177213 - SSP/SP, CPF n.º 21924789841, com 37 anos 
de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia quatro de junho de mil novecentos e 
oitenta e um (04/06/1981), residente na Avenida Nove de Abril, 3160, apt.34, Vila Nova, 
Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de PAULO NAZARIO E SILVA, de nacionalidade brasileira, 
técnico de segurança, com 56 anos de idade, residente em PRAIA GRANDE - SP e de MEI-
RE DE LOURDES SOUZA E SILVA, falecida há 25 anos. Divorciada de Salermo Rufi no de 
Sousa, conforme escritura pública lavrada no 1ºTabelionato de Notas e de Protesto de 
Letras e Títulos de Cubatão-SP, no Livro nº168, fl s.133/134, aos 26/10/2010. Se alguem 
souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser 
afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 19 de fevereiro de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os docu-
mentos exigidos pelo arti go 1525 do Código Civil Brasileiro: 
EVANDRO DE CAYRES GONÇALVES e LETÍCIA BRUNA DOS SAN-
TOS. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, 
motorista, RG n.º 46377362 - SSP/SP, CPF n.º 37477265851, 
com 29 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos (2º Sub-
distrito)  Livro nº 260, fl s. nº 245, Termo nº 89804), nascido no 
dia sete de janeiro de mil novecentos e noventa (07/01/1990), 
residente na RUA João Francisco de Oliveira, 46, Ilha Caraguatá, 
Cubatão - SP, E-mail: evandrocayres_@hotmail.com, fi lho de 
JOSIMIRO BRITO GONÇALVES, de nacionalidade brasileira, aju-
dante geral, com 59 anos de idade, residente em SANTOS - SP 
e de ENGRACIA DE CAYRES ALVES, falecida há 07 anos . Sendo 
a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, recepcio-
nista, RG n.º 35576387 - SSP/SP, CPF n.º 39670096880, com 27 
anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia trinta e 
um de janeiro de mil novecentos e noventa e dois (31/01/1992), 
residente na RUA João Francisco de Oliveira, 46, Ilha Caraguatá, 
Cubatão - SP, E-mail: l.bruna@hotmail.com, fi lha de IVANILDO 
BARBOZA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, pedreiro, 
com 58 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA 
EUNICE DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, confeiteira, 
com 52 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem 
souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. La-
vro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela 
Imprensa Local.

Cubatão, 19 de fevereiro de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos 
exigidos pelo arti go 1525 do Código Civil Brasileiro: RODRIGO MON-
TEIRO SILVEIRA e KÁTIA REGINA DOS REIS. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, divorciado, técnico de enfermagem, RG n.º 
229197164 - SSP/SP, CPF n.º 13388997837, com 46 anos de idade, 
natural de SÃO GONÇALO - RJ, nascido no dia vinte e dois de dezem-
bro de mil novecentos e setenta e dois (22/12/1972), residente na 
RUA Chile, 101, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, E-mail: N/C, fi lho de 
DIOGO SILVEIRA, aposentado, com 79 anos de idade, residente em 
SANTOS - SP e de ALICE MONTEIRO SILVEIRA, do lar, com 77 anos 
de idade, residente em SANTOS - SPDivorciado de Káti a Regina dos 
Reis, conforme escritura pública lavrada aos 02/12/2016 pelo 8º Ta-
belião de Notas de Santos-SP, no livro nº491, fl s.187/188.. Sendo a 
pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, esteti cista, RG 
n.º 360579425 - SSP/SP, CPF n.º 21654054836, com 48 anos de ida-
de, natural de SANTOS - SP, nascida no dia vinte e nove de novembro 
de mil novecentos e setenta (29/11/1970), residente na RUA Carlos 
Gomes, 181, apt.21, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, E-mail: N/C, fi -
lha de MANOEL ALVES DOS REIS, aposentado, com 89 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de HELOÍSA SILVA REIS, do lar, com 73 
anos de idade, residente em SÃO JOÃO DOS PATOS - MA. Divorciada 
de Rodrigo Monteiro Silveira, conforme escritura pública lavrada aos 
02/12/2016 no 8º Tabelião de Notas de Santos-SP, no livro nº491, 
fl s.187/188. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e 
publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 18 de fevereiro de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os docu-
mentos exigidos pelo arti go 1525 do Código Civil Brasileiro: 
LUÍS ERNESTO FIORINO e MARIA APARECIDA MONTEIRO. Sen-
do o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, comer-
ciante, RG n.º 18148819X - SSP/SP, CPF n.º 07088144840, com 
58 anos de idade, natural de SÃO PAULO - SP (São Paulo - 18º 
Subdistrito - Ipiranga  Livro nº 161, fl s. nº 87, Termo nº 104277), 
nascido no dia vinte e sete de dezembro de mil novecentos e 
sessenta (27/12/1960), residente na Rua Paraíba, 710, Vila 
Nova, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de GIUSEPPE FIORINO, 
de nacionalidade italiana, aposentado, com 84 anos de idade, 
residente em Torino -Itália - EX e de MARIANGELA FIORINO, de 
nacionalidade italiana, do lar, com 80 anos de idade, residente 
em Torino -Itália - EX . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, divorciada, recepcionista, RG n.º 588748225 - SSP/
SP, CPF n.º 03989892657, com 48 anos de idade, natural de 
IAPU - MG, nascida no dia vinte de junho de mil novecentos e 
setenta (20/06/1970), residente na Rua Paraíba, 710, Vila Nova, 
Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de JOSÉ FLORENTINO MONTEI-
RO, falecido há 40 anos e de LOURDES MARIA GOMES, fale-
cida há 40 anos. Divorciada de Ronaldo José Silva, conforme 
sentença datada de 18/07/2000, proferida pelo Juiz de Direito 
da 1ªVara da Comarca de Cel Fabriciano-MG. Se alguem sou-
ber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro 
o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela 
Imprensa Local.

Cubatão, 18 de fevereiro de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os docu-
mentos exigidos pelo arti go 1525 do Código Civil Brasileiro: 
PAULO HENRIQUE SILVA DOS SANTOS e ANDREZA DE LIMA 
FONSECA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasi-
leira, solteiro, pintor, RG n.º 451108899 - SSP/SP, CPF n.º 
34615531826, com 34 anos de idade, natural de Cubatão - SP 
(Cubatão-SP  Livro nº 104, fl s. nº 134, Termo nº 23624), nas-
cido no dia doze de setembro de mil novecentos e oitenta e 
quatro (12/09/1984), residente na Rua São Leopoldo, 1242, 
Vila Esperança, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de JOSÉ RIVAL-
DO FERREIRA DOS SANTOS, falecido há 10 anos e de INES SA-
LES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 52 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 404534478 
- SSP/SP, CPF n.º 44551001805, com 24 anos de idade, natural 
de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 164, fl s. nº 377, Termo 
nº 47745), nascida no dia quinze de abril de mil novecentos e 
noventa e quatro (15/04/1994), residente na Rua São Leopol-
do, 1242, Vila Esperança, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de 
GERALDO BELO DA FONSECA, de nacionalidade brasileira, 
saqueiro, com 50 anos de idade, residente em Cubatão - SP e 
de MIRANI DE LOURDES DE LIMA, de nacionalidade brasileira, 
do lar, com 48 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se 
alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma 
da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e pu-
blicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 18 de fevereiro de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.

queiro.  A conquista veio 
com uma vitória apertada, 
por apenas um gol de di-
ferença sobre a Igreja ‘O 
Brasil para Cristo. A Igreja 
Mundial � cou em terceiro 
lugar, após vencer por 4 a 3 

a Igreja Vida Nova.
Além da classi� cação 

� nal, o atleta Renan Sou-
za Lima foi o artilheiro 
da Copa, com 15 gols. No 
quadro abaixo segue todas 
as participantes.

Torneio arrecada alimentos 
para desabrigados

Exemplos de vitalida-
de, dedicando-se à prá-
tica rotineira de espor-
tes, idosos da Baixada 
deram também, na ma-
nhã desta quarta (20), 
exemplo de solidarieda-
de ao participarem de 
um torneio de voleibol 
adaptado, destinado a 
arrecadar mantimentos 
e produtos de higiene 
pessoal para as famílias 
do núcleo Pilões, desa-
brigadas recentemente 
pelas chuvas.

O evento, realizado no 
Centro Esportivo Pita, 
reuniu cerca de 100 ido-
sos de Cubatão, Praia 
Grande, Santos, Guarujá, 
São Vicente e uma equipe 
de Osasco, especialmen-
te convidada. Cada atle-
ta doou, no mínimo, um 
quilo de alimento. Uma 
atleta de Praia Grande 
sentiu que poderia fazer 
um pouco mais e colabo-
rou com uma cesta básica 
completa. Nas primeiras 
horas da manhã, já haviam 

sido arrecadados cerca  de 
100 quilos de alimentos.  

Ao saudar os atletas, o 
diretor municipal de es-
portes, Washington Luis 
Lessa de Souza (o Ca-
rioca), disse que estava 
emocionado em ver tan-
tos idosos dedicados ao 
esporte e usando-o  para 
praticar a solidariedade.  
Fez uma saudação espe-
cial às equipes das outras 
cidades: “Estamos felizes e 
agradecidos pela presença 
de vocês”.

esportes

O torneio teve oito participantes: 
Igreja Vida Nova Centro Familiar; Videira; Vida Nova Bolsão 08; 
Brasil para Cristo; Vida Nova Vila dos Pescadores; Igreja Mun-
dial; Igreja Batista Central; Igreja Cântico Novo

100 quilos de alimentos foram arrecadados 
no torneio de voleibol adaptado


